
PRIVACYVERKLARING  

 

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Huygmetaal B.V.. Wij 

zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 

behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen 

die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt 

beschreven hoe Huygmetaal B.V. met persoonsgegevens omgaat. 

 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere 

opdrachtnemers  

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen 

verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u 

te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen 

bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.  

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te 

kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak 

of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen 

verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de 

uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.  

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw 

persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de 

overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties 

of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-

aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te 

kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten 

van de overeenkomst.  

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of 

onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de 

hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.  

Doorgifte aan derden  

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij 

uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en 

producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.  

Marketing  

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven 

persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op 

de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier 

eventueel een aanbieding voor te doen. Wij maken hierbij gebruik van In2CRM. Iedere keer 

dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen 

prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.  

 

 



Bewaarperiode persoonsgegevens  

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, 

zullen wij uw gegevens uiterlijk zeven jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij 

een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw 

persoonsgegevens uiterlijk zeven jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel 

klant bij ons geworden of wij bij u, dan bewaart Huygmetaal B.V. de persoonsgegevens 

gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. 

Daarnaast zal Huygmetaal B.V. de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit 

relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden 

tenzij Huygmetaal B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens 

langer te bewaren. 

Uw rechten  

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als 

daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw 

persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te 

vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te 

beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw 

gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van 

die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: 

(Gerrit van Doorn, Operationeel manager, Damsluisweg 44A, 1332 ED  ALMERE 036-

5496620 en AVG@huygmetaal.nl). Ook met vragen of voor meer informatie over het 

verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons 

opnemen.  

Huygmetaal B.V.  

Damsluisweg 44A, 1332 ED ALMERE 

 

Aanpassingen 

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op 

deze website worden gepubliceerd. Huygmetaal B.V. adviseert u dan ook regelmatig op 

deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is 

bijgewerkt op 23 mei 2018 

 


